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O Conselho Editorial, composto por representantes eleitos pelas próprias crianças 

e adolescentes, reuniu-se para definição de pauta e elementos de criação presentes 

neste material. As tarefas foram definidas e o resultado foi surpreendente. 
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é uma organização da sociedade civil de assistência 

social, constituída na forma de associação, de direito 

privado, sem fins econômicos, fundado em 04 de Ou-

tubro de 1959. Tem como fim institucional a prestação 

de serviços assistenciais com o atendimento de for-

ma gratuita, continuada, permanente e planejada, às 

crianças, adolescentes e famílias em situações de vul-

nerabilidade ou risco social e pessoal, sem distinção 

política, racial, religiosa, nacionalidade ou de sexo, 

com a execução de programas e projetos socioassis-

tenciais.
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Com esta frase, nada incomum, mas que retrata o 
dia a dia desta religiosa, foi encerrada a entrevista que 
Ir. Elizete concedeu aos adolescentes Gleyca de Oliveira 
Melado e Leandro dos Santos Fertonani.

Na ocasião eles pediram para que a presidente do 
Lar Escola, a Ir. Elizete Maria Andreola falasse um pouco 
daquilo que ela faz aqui e o porquê escolheu a vida 
religiosa. A irmã contou um pouco de sua trajetória e do 
amor que sente pelo trabalho realizado em defesa das 
crianças e adolescentes.

Com quase 13 anos de atuação aqui em Maringá, Ir. 
Elizete, assistente social de formação, coordenou por 9 
anos os projetos da instituição estando diretamente em 
atuação com as crianças e adolescentes. Há 4 anos, está na presidência da instituição, um desafio 
diário, assumido.

Com um carinho especial pelo Projeto Adolescente Aprendiz, Ir. Elizete relatou que desde 
a primeira turma, iniciada em 2003, entendia a aprendizagem com uma grande porta aberta ao 
desenvolvimento social, visto a importância da formação profissional que o projeto oferece.

Surpreendida com a curiosidade dos dois adolescentes em ouvi-la, Ir. Elizete, que gosta 
de uma boa conversa, ficou entusiasmada com as curiosidades que surgiam, como o fato do 
espanto que causou ao dizer a eles que não recebe salário pela sua atuação.

A presença das Irmãs Murialdinas aqui no Lar Escola é desde 1973 e atualmente, contamos 
com três irmãs, sendo elas a Ir. Eurógia que é a coordenadora da cozinha, a Ir. Neide que é a 
assistente social e completa o time a Ir. Elizete na direção geral.

Ir. Elizete conta aos adolescentes, que nada do trabalho que hoje o Lar Escola realiza, 
seria possível sem a presença de uma diretoria atuante, dos 38 funcionários e dos mais de 100 
voluntários. Destacou ainda, a participação ímpar da comunidade na manutenção financeira da 
instituição, com as doações e participação nos eventos.

Para a Irmã Elizete, todo esforço vale a pena, por que ela acredita na proposta e afirma: 
“tenho estas crianças e adolescentes como as meninas de meus olhos”.

Saindo da sala onde conversavam, os adolescentes estavam agradecidos, felizes e 
encantados pelas histórias ouvidas.

Optamos por publicar esse ocorrido como a palavra da presidente, para que você se 
sentisse aqui também, como um atendido, capaz de ouvir as histórias, de ser surpreendido 
e de levar consigo um pouco do que plantamos aqui... a educação do coração.

“Tenho estas crianças e 
adolescentes como as 

meninas de meus olhos”
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LAR ESCOLA

MISSÃO

Oportunizar transformações na vida das crianças, adolescen-

tes e famílias, por meio de ações sociais, orientando-os para a 

cidadania e a construção de sua identidade pessoal.

VALORES

1. Valorização e defesa da dignidade humana;

2. O exercício da pedagogia do amor e educação do coração;

3. Respeito às diversidades;

4. Ética e legalidade em todos os atos;

5. Promoção do protagonismo e da autonomia;

6. Transparência nas ações desenvolvidas;

7. Desenvolvimento sustentável.

PÚBLICO ALVO

Crianças e adolescentes em situação de risco e 

vulnerabilidades sociais, que constituem o público 

prioritário da Assistência Social. A média de 

atendidos anualmente, tem sido de cerca de 550 

crianças, adolescentes e adultos, na ultima década.



Os programas e projetos são realizados de forma continuada e planejada, integralmente gratuitos 

aos beneficiários. 
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PROGRAMAS E PROJETOS

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS;

São projetos que viabilizam o fortalecimento 

do vínculo familiar e comunitário dos beneficiá-

rios objetivando evitar situações de riscos com 

as crianças e os adolescentes.

DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS

Projetos orientados com base no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, que compreendem 

atuações e reivindicações na esfera política e no 

contexto da sociedade, articulando com órgãos 

públicos e privados de defesa de direitos e for-

mação político-cidadã de grupos populares.

AÇÃO COMUNITÁRIA AMPLIADA

Qualifica adolescentes, jovens e adultos, através 

de projetos de capacitação e integração com o 

mundo do trabalho (cursos profissionalizantes), 

preconizada na Resolução 33/2011 do Conselho 

Nacional de Assistência Social.
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EU CONTO

Eu Conto - Wellington Batista, 16 anos
rádio e música, o Samuel. Aprendi muito com ele.

04. Você participou dos Guardiões da Natureza 
que é em parceria com a Polícia Ambiental de Ma-
ringá. Como foi participar desse projeto?

Meu irmão mais velho já havia participado dos 

Guardiões da Natureza no período em que ele es-

tava no Lar Escola e era só elogios, então, quan-

do fiquei sabendo que iria iniciar o projeto, fiquei 

muito contente porque teria a oportunidade de 

viver essa experiência também. Eu queria mui-

to saber como era fazer parte dos Guardiões e, 

quando entrei, lembro que aprendi muitas coisas 

novas com o Comandante Rywerson Monteiro. 

Essa experiência fez com que eu me desenvol-

vesse como pessoa e aprendesse mais sobre o 

meio ambiente.

05. Aos 14 anos, você participou do Adolescente 
Aprendiz, um projeto que forma o adolescente 
para o mercado de trabalho. Como foi viver essa 
experiência?

Quando se está há um determinado  tempo no 

Lar Escola, torna-se como principal objetivo po-

der entrar no projeto Adolescente Aprendiz. E eu 

tive essa oportunidade. Foi algo muito bom para 

mim. Eu aprendi várias coisas no curso teórico e 

também na empresa na qual trabalhei. Aprendi 

a ser mais responsável e organizado. Além disso, 

tive a chance de ingressar no mercado de traba-

Fernanda Pedrone

“O Lar Escola além de ocupar o tempo do jo-

vem para que ele não fique na rua, oferece opor-

tunidades e ensina qual o melhor caminho a se 

tomar para ter um futuro brilhante de verdade e, 

se tornar um jovem brilhante de verdade.” Essa é 

a fala de Wellington Batista, um ex atendido do 

LEC que, em uma conversa nada convencional, 

conta pra nós as suas histórias, experiências e 

conquistas enquanto esteve na instituição. 

Para a primeira edição do EU CONTO, foi de-

cidido em reunião de pauta a necessidade de 

ter em mãos uma entrevista especial, cheia de 

significados e de uma importância impar para o 

Lar Escola. E em meio de tantas escolhas, surge 

Wellington que, há poucos anos atrás, estava pre-

sente na maioria das oficinas oferecidas pela en-

tidade, despertando em cada educador ao qual 

teve contato, admiração, carinho e, atualmente, 

saudades.

De uma forma muito atenciosa, o estudante de 

apenas 16 anos narra, ainda um pouco acanhado, o 

que viveu nesses sete anos em que esteve por aqui.

01. Wellington, quando você entrou no Lar Escola?

Entrei no LEC em 2007, quando tinha oito anos.

02. Qual foi a primeira oficina que encantou você?

Eu lembro que assim que entrei no Lar a ofi-

cina que mais me chamou a atenção foi a Radio 

Jovem Protagonista, que acontecia duas vezes na 

semana. Ela era formada por um grupo de crian-

ças e adolescentes que discutiam todos juntos, 

a programação da semana. A rádio só acontecia 

dentro da entidade nos horários de almoço, de 

intervalo e também em apresentações.

03. Quem foi ou é a pessoa mais marcante do Lar 
Escola na sua vida?

A pessoa que mais marcou a minha passagem 

pela instituição foi o ex-educador da oficina de 
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EU CONTO
lho de forma apropriada à minha idade.

06. No Adolescente Aprendiz você fez parte da 
turma do SENAC, parceiro do projeto no Lar Es-
cola. Onde trabalhou nesse período e em qual 
função? 

Pelo projeto tive a oportunidade de trabalhar 

em uma empresa de materiais elétricos dentro da 

área administrativa.

07. Ao terminar o projeto do Adolescente Apren-
diz, você completou todo o ciclo do Lar Escola. 
Quanto tempo você ficou no LEC?

Lembro que quando recebi a notícia que não 

poderia mais estar no LEC como atendido, fiquei 

triste, porque tudo ia mudar e, realmente mudou. 

Deixei para trás amigos, colegas e educadores 

que me ensinaram muito nesses sete anos em 

que passei na instituição. Eu pude crescer e ama-

durecer. Se fosse possível eu voltaria a frequentar 

o Lar Escola, já que é algo que marcou a minha 

vida.

08. O Lar Escola completou em 2015 seus 52 
anos de história. Mas supondo que a entidade 
nunca tenha existido, o que você teria feito du-
rante todos esses anos em que esteve por aqui e 
ainda, qual seria sua realidade hoje?

Sinceramente não sei. Porque todos os jovens 

que saíram do Lar Escola ainda muito novos, não 

tiveram um “futuro brilhante”, entende? Alguns 

hoje são viciados e outros foram mortos. O LEC 

além de ocupar o tempo do jovem para que ele 

não fique na rua, oferece oportunidades e ensina 

qual o melhor caminho a se tomar para ter um 

futuro brilhante de verdade e se tornar um jovem 

brilhante de verdade.

09. O nome da entrevista é ‘EU CONTO’, então 
gostaria que você contasse algo sobre o Lar Es-
cola que fosse especial para você.

Nasci em Paiçandu. Quando cheguei a Marin-

gá minha mãe ouviu falar sobre o Lar Escola da 

Criança e, mesmo tendo poucas vagas, ela con-

seguiu fazer a minha matrícula. Os meus primei-

ros dias foram ótimos, e eu conto a vocês que se 

naquele tempo eu saísse, hoje me arrependeria. 

Os anos que passei no LEC foram anos de apren-

dizado. Com certeza se eu saísse naquela época 

não seria a mesma pessoa que sou hoje.
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ACONTECEU

OFICINA DE ESPORTE NO BAIRRO

A oficina de esporte no bairro está atendendo atualmente de 30 a 35 crianças e 

adolescentes, com idades entre 8 e 15 anos. A oficina é feita no Bairro Tarumã, que 

abrange a região do CRAS Santa Felicidade, mas não apenas deste bairro, pois o 

projeto possui atendidos dos bairros Santa Felicidade, Edivaldo Bueno e Cidade 

Alta. O projeto acontece duas vezes na semana (terças e quintas-feiras), das 13h 

às 15h. Os educadores levam os materiais necessários e um lanche. O objetivo do 

projeto é proporcionar às crianças e adolescentes atividades de recreação e lazer 

com características físicas e mentais satisfazendo as suas necessidades biopsicos-

sociais, promovendo também a aproximação do Lar Escola com a comunidade e 

participar mais do dia-a-dia deles dentro do bairro que é onde eles vivem e que 

também se possa ter contato com as famílias dos atendidos.

COOPERATIVA MIRIM

A Cooperativa Mirim “O Mundo em Nossas Mãos” é um projeto em parceria com o Instituto SICOOB e se baseia 

no desenvolvimento dos valores e princípios cooperativistas. Os cooperados fazem produtos artesanais sob 

encomenda e o lucro gerado é revertido ao desenvolvimento da cooperativa e seus cooperados. No dia 26 de 

Maio (terça-feira) os associados da Cooperativa Mirim “Coopercriança”, de Paranavaí, visitaram Maringá para 

conhecer a nossa cooperativa. O encontro foi coordenado pelo SICOOB Noroeste, SICOOB Metropolitano e 

Instituto SICOOB, a fim de engajar os pequenos associados ao 6° Princípio Cooperativista, a intercooperação.



DESAFIO

O Projeto Salto Coletivo, da Fundação Estudar realizou atividades no Lar Escola e fez um desafio com os aten-

didos. Os desafios foram diferentes para cada período: no período da manhã eles lançaram o desafio que as 

crianças deveriam praticar boas ações e serem gentis com o próximo; no período da tarde os adolescentes 

tiveram como desafio ensinar a três pessoas diferentes uma atividade diferente que soubesse fazer e que outra 

pessoa quisesse aprender. Como incentivo, aqueles que cumpriram com o desafio ganharam uma premiação 

diferenciada: 50 crianças foram brincar na casa de festa infantil Diver Kids e 28 adolescentes foram ao cinema 

no Shopping Maringá Park.
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ACONTECEU

RI HAPPY

A Ri Happy propôs uma parceria ao Lar Escola para que em 2015, as crianças atendidas na instituição, divididas 

por semestre em que fazem aniversário, participem de uma festa promovida pela loja. Primeiro, eles conhecem 

a loja, o shopping, visitam tudo e depois, em uma linda festa temática, os aniversariantes ganham brinquedos de 

presente. É legal, porque as crianças têm a oportunidade de ter uma festa de aniversário, já que muitos deles não 

têm. Para os aniversariantes do primeiro semestre do ano, a festança foi nos meses de abril e maio.
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ACONTECEU

SEMANA MURIALDINA

Com uma gincana, momentos de reflexão e um almoço festivo, aconteceu no mês de maio a Se-

mana Murialdina 2015. É importante lembrar que a filosofia de atendimento do Lar Escola é base-

ada na pedagogia do amor, proposta por São Leonardo Murialdo. Na gincana Murialdina tivemos 

atividades recreativas baseadas na história de Murialdo, realizadas na quadra, sempre com muita 

animação dos participantes.

COLCHA DA VIRTUDE

A Turma do Projeto de Aprendizagem recebeu da professora Elisangela 

Pierin dos Santos Dias Lourenço, um desafio/missão bastante interessante, 

que foi de transmitir virtudes ao público infantil da instituição. Consistia 

em moldar histórias simples, construídas em tecido, contendo uma virtude 

em da uma das histórias, e ilustrada com desenhos. Ao final, esses tecidos 

se uniram e formariam 6 (seis) colchas de retalhos, criativas e repletas de 

virtudes.

Com a missão cumprida, as colchas serão sorteadas entre as famílias das 

crianças atendidas no Lar Escola. Esta atividade além de aproximar os 

grupos, promoveu uma ação protagônica, geradora de responsabilidades 

e compromisso.
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ACONTECEU

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Com oficinas de atenção à temática do meio ambien-

te e com uma proposta de atividade externa, a sema-

na do Meio Ambiente foi marcada com a saída das 

crianças e adolescentes pelo bairro Jd. Novo Horizon-

te - Maringá, no dia 03 de Junho, que, acompanhados 

da Assistente social e dos orientadores sociais e fa-

cilitadores de oficina, distribuíram para os moradores 

120 sachês de sementes de girassol.

CAPACITAÇÃO DE EQUIPE

Com o foco de oportunizar momentos de reflexão so-

bre as ações realizadas e para o desenvolvimento pro-

fissional, acontecem as formações para a equipe de fun-

cionários do Lar Escola. No primeiro semestre de 2015, 

a equipe teve 3 momentos de capacitação, contando 

com a assessoria do Prof. Thiago Baise e, também, com 

os próprios técnicos da instituição.  É sempre impor-

tante saber o que se pode melhorar no atendimento 

às crianças e adolescentes, bem como nas ações da 

equipe.

TECENDO A CIDADANIA

Ativo há mais de 15 anos, o projeto Tecendo Cidadania vem entrelaçando muito mais do que as linhas 
de costura. Anualmente, o programa desenvolve atividades teóricas e práticas de corte e costura in-
dustrial básica para cerca de 40 atendidos maiores de 18 anos.

De acordo com a educadora Cida Origuela, o tecendo cidadania desperta em cada atendido a autoes-
tima necessária para uma boa relação interpessoal e profissional.  “Aqui, eles aprendem a produzir as 
próprias roupas e as da família também”, conta a professora. O projeto mantido, ora por recursos do 
Lar Escola ora por parceiros sociais, se mostra ainda como um aprendizado que contribui para a pro-
fissionalização e inserção ao mercado de trabalho.



Informativo Olho Vivo | 12

SOMOS PARCEIROS

Os projetos desenvolvidos pelo Lar Escola contam com a colaboração e o investimentos 
de importantes parceiros, os quais contribuem para a realização de um serviço de qualida-
de às crianças, adolescentes e famílias atendidas pela associação. Por isso, esse cantinho 
está reservado para destacar o trabalho, daqueles que acreditam em um futuro construído 
por meio de ações sociais.

Hoje, gostaríamos de apresentar como parceiro do Lar Escola, o Con-
selho de Segurança (Conseg) de Maringá. Essa história de parceria teve 
início em julho de 2011, quando o Conseg viabilizou o Projeto Dançando no 
Compasso da Vida. Esse projeto tem como principal objetivo levar a arte 
para crianças e adolescentes, na faixa etária de 06 a 15 anos, que gostam 
de aprender diferentes ritmos e estilos de dança.  Mais de 200 atendidos já 
participaram desse projeto e os benefícios são muitos, tais como garantia 
de direitos, aumento da autoestima, autonomia, interação social, entre outros. 

Além do incentivo ao Projeto Dançando no Compasso da 
Vida, o Conselho de Segurança está atento às necessidades 
do Lar Escola. O exemplo disso foi em 2014 quando o Con-
seg conseguiu junto ao Instituto Viva Cidadania, recursos para 
a montagem de uma sala multimídia para o Projeto de Apren-
dizagem Técnico-Profissional, que promove o contato do ado-
lescente (15 a 16 anos de idade) ao mundo do trabalho. 

Ao Conseg e outros parceiros, que nas próximas revistas se-
rão destaque nesse cantinho especial, o nosso sincero obriga-
da pela confiança e amizade. E, você que deseja integrar e par-
ticipar das nossas ações, o nosso convite para ser parceiro do 
Lar Escola e ajudar a construir novas histórias de solidariedade.

Ana Paula Cavalcante Limão da Silva
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COLABORE

Você deseja colaborar?

Existem várias outras formas de 
nos apoiar:

•Doações esporádicas em espécie

• Doações de Alimentos e materiais educativos

• Bazar Beneficente – recebemos doações de móveis, roupas, 

calçadas e utensílios diversos (novos e seminovos).

• FIA: Destinação de Imposto de Renda

• Seja um Voluntário

• Patrocine nossos eventos Beneficentes

Realizado pelo Lar Escola da Criança de Maringá desde 2008, 

o Projeto Acreditando no Futuro tem por objetivo a adoção sim-

bólica de uma ou mais crianças, através de doações mensais em 

espécie, onde pessoas físicas ou Jurídicas ajudarão a garantir um 

atendimento de qualidade nas ações que a organização desen-

volve. 

Basta fazer contato conosco pelo fone (44) 3227-3030 e no 

caso de empresa que doa valor superior a R$ 250,00 por mês, 

ainda poderá utilizar o selo social do Lar Escola na divulgação de 

seus produtos e serviços.

Entre em contato pelo fone (44) 3227-3030 ou por nossos e-mails

ADM@LARESCOLA.ORG.BR e MARKETING1@LARESCOLA.ORG.BR.

F t rn
r

PROJETO
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ESTAMOS DE OLHO

Marco Regulatório do Terceiro Setor, 
estamos atentos!

Em meio a diversos questionamentos, entra 

em vigor em janeiro de 2016 a Lei  nº 13.019 

que estabelece normas gerais para as parce-

rias voluntárias envolvendo ou não transferên-

cia de recursos financeiros, entre administra-

ção pública (União, Estados e Municípios) e as 

organizações da sociedade civil, com finalida-

de de interesse público.

O regime jurídico de que trata esta Lei tem 

como fundamentos a gestão pública demo-

crática, a participação social, o fortalecimento 

da sociedade civil e a transparência na aplica-

ção dos recursos públicos.

O Lar Escola da Criança de Maringá tem 

estabelecido ao longo dos anos, diversas par-

cerias com o poder público municipal e vem 

seguindo as normativas estabelecidas, que 

por serem diversas, dão possibilidades para 

diversas interpretações.

Para a encarregada financeira do Lar Esco-

la, Vanessa Duarte Floriano, a Lei 13019 vem 

como uma conquista para o 3º Setor, que pas-

sa a ter sua importância reconhecida e reduz 

o risco de erros nas celebrações de parcerias, 

que era possível com as várias legislações que 

tínhamos até o momento. Vanessa salienta, 

ainda, que a nova Lei legitima ainda mais o 

processo e dá às organizações sociais a con-

dição, já desempenhada, de parceira na exe-

cução das políticas públicas e na garantia dos 

diversos direitos previstos na Constituição Fe-

deral de 88.

A dúvida gerada é quanto a esse processo 

na prática, pois como lembra a contadora e 

advogada que assessora o Lar Escola, Nanci 

Martins, a Lei incide de um processo burocrá-

tico bastante sistêmico, para o qual poucas 

organizações sociais estão preparadas para 

responder. Na visão de Nanci, várias organi-

zações darão preferência por não mais tomar 

recursos públicos, devido a necessidade de se 

manter uma equipe técnica capaz de respon-

der a estas exigências da tomada de recursos 

e prestações de contas. Para Nanci, a Lei é sim 

um grande instrumento para os governos na 

fiscalização e para um processo transparen-

te de aplicação de recursos. Para Nanci, o Lar 

Escola tem conseguido desenvolver um pro-

cesso adequado para responder a estas exi-

gências.

Conhecida como Marco Regulatório do Ter-

ceiro Setor, a Lei 13.019 foi avaliada pela Presi-

dente do Lar Escola, Elizete Andreola, como 

um passo importante para que se dissolvam 

as desconfianças sobre o Terceiro Setor, dan-

do clareza e diminuindo as dúvidas, discipli-

nando, inclusive a utilização de recursos públi-

cos nas predileções políticas.

Uma característica importante da Lei 13.019, 

ressaltada pela encarregada financeira do Lar 

Escola é a de promover a avaliação do impac-

to social, mediante a um claro objetivo social 

proposto.

Márcia de Souza 2015
Calendário

JANTAR
ACREDITANDO

NO FUTURO

22 DE
outubro

CHURRASCADA
BENEFICENTE

08 de
novembro

NOITE DA
GRATIDAO

26 de
novembro



2015
Calendário

JANTAR
ACREDITANDO

NO FUTURO

22 DE
outubro

CHURRASCADA
BENEFICENTE

08 de
novembro

NOITE DA
GRATIDAO

26 de
novembro
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Aproveite os últimos eventos do ano!

AGENDA
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